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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar aspetti soċjali u tal-impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2012
(2011/2320(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 9 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 145, 148, 152 u 153(5) tat-TFUE,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-23 ta' Novembru 2011 dwar l-
Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2012 (AGS) (COM(2011)0815), u l-Abbozz tar-
Rapport Konġunt dwar l-Impjiegi anness magħha,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-1 ta' Diċembru 2011 dwar is-Semestru 
Ewropew għall-Koordinazzjoni tal-Politika Ekonomika1,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-3 ta' Marzu 2010 dwar 
Ewropa 2020: strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv 
(COM(2010)2020),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni leġiżlattiva tiegħu tat-8 ta' Settembru 2010 dwar il-
proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar linji gwida għal politika dwar l-impjiegi tal-Istati 
Membri: Parti II tal-Linji gwida Integrati Ewropa 20202,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/707/UE tal-21 ta' Ottubru 2010 dwar il-
linji gwida għall-politika tal-Istati Membri dwar l-impjiegi3,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-23 ta’ Novembru 2010 dwar 
Aġenda għall-ħiliet ġodda u l-impjiegi: kontribut Ewropew lejn livell massimu ta' 
impjiegi (COM(2010)0682),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Ottubru 2011 dwar l-Aġenda għal Ħiliet 
Ġodda u l-Impiegi4,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tas-16 ta' Diċembru 2010 dwar il-
Pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali: qafas Ewropew għall-
koeżjoni soċjali u territorjali (COM (2010)0758),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Novembru 2011 dwar il-Pjattaforma 

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2011)0542.
2 Testi adottati, P7_TA(2010)0309.
3 ĠU L 308, 24.11.2010, p. 46.
4 Testi adottati, P7_TA(2011)0466.
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Ewropea kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali1,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-15 ta' Settembru 2010 dwar 
Żgħażagħ mobbli: Inizjattiva biex jinħareġ il-potenzjal taż-żgħażagħ biex jinkiseb it-
tkabbir bil-għaqal, sostenibbli u inklużiv fl-Unjoni Ewropea (COM(2010)0477),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Mejju 2011 dwar Żgħażagħ mobbli: -
qafas biex jittejbu s-sistemi Ewropej ta' edukazzjoni u taħriġ2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta’ Lulju 2010 dwar il-promozzjoni tal-
aċċess taż-żgħażagħ għas-suq tax-xogħol, it-tisħiħ tal-istejtus ta’ min jitħarreġ, tal-
internship u tal-apprendistat3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta’ Settembru 2010 dwar l-iżvilupp tal-
potenzjal ta' ħolqien ta' impjiegi ta' ekonomija sostenibbli ġdida4,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 1999/70/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 dwar il-ftehim 
qafas dwar xogħol għal żmien fiss konkluż mill-ETUC, mill-UNICE u mis-CEEP5,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 1997/81/KE tal-15 ta’ Diċembru 1997 li 
tikkonċerna l-Ftehim Qafas dwar ix-xogħol part-time konkluż mill-UNICE, miċ-CEEP u 
mill-ETUC6,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 
(A7-0000/2011),

A. billi l-konsegwenzi soċjali tal-kriżi huma vasti ħafna, u issa aggravaw minħabba l-impatt 
ta' miżuri ta' awsterità, tnaqqis fl-impjiegi, benefiċċji u servizzi pubbliċi;

B. billi l-qgħad żdied b'mod sinifikanti mill-2008 u laħaq livell ta' 23 miljun persuna 
qiegħda fl-UE, li jikkorrispondi għal 10% tal-popolazzjoni tal-età tax-xogħol; billi, sabiex 
tilħaq il-mira ta' impjiegi tagħha, l-UE se jkollha toħloq 17.6 miljun post ta' xogħol ġdid 
sal-2020;

C. billi s-sitwazzjoni tas-suq tax-xogħol hija partikolarment kritika għaż-żgħażagħ;

D. billi l-kriżi ħolqot kategoriji ġodda ta' nies li jinsabu f'riskju ta' faqar; billi l-Kumitat 
għall-Protezzjoni Soċjali (SPC) qed iwissi dwar in-numri li qed jiżdiedu ta' persuni li 
jinsabu f'riskju ta' faqar fl-introjtu tagħhom, faqar tat-tfal, privazzjoni materjali serja u 
esklużjoni soċjali minħabba l-impatt tal-miżuri ta' konsolidazzjoni fiskali fuq is-sistemi 
ta' protezzjoni soċjali;

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2011)0495.
2 Testi adottati, P7_TA(2011)0230.
3 Testi adottati, P7_TA(2010)0262.
4 Testi adottati, P7_TA(2010)0299.
5 ĠU L 175, 10.07.1999, p. 43.
6 ĠU L 14, 20.01.1998, p. 9.
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E. billi, minkejja l-urġenza tas-sitwazzjoni, il-progress fl-Istati Membri fit-twettiq tal-
objettivi tal-Ewropa 2020 huwa iktar baxx milli kien mistenni; billi l-impenji stabbiliti 
fil-Programmi ta' Riforma Nazzjonali mhumiex biżżejjed biex jintlaħqu l-maġġoranza 
tal-miri fil-livell tal-UE;

F. billi l-aspetti soċjali u tal-impjieg huma miġbura biss f'waħda mill-ħames prijoritajiet tal-
Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir filwaqt li jirrappreżentaw tlieta mill-ħames miri 
ewlenin tal-Istrateġija UE 2020;

Messaġġi ewlenin bil-perspettiva tal-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa

1. Jagħti istruzzjonijiet lill-Kunsill Ewropew biex jintegra dawn il-messaġġi li ġejjin fil-
gwida politika tiegħu għas-Semestru Ewropew 2012;

I. L-iżgurar tal-koerenza u ż-żieda tal-ambizzjoni biex jinkisbu l-objettivi tal-UE2020

2. Jitlob lill-Kunsill Ewropew jiżgura li l-gwida politika ta' kull sena stabbilita fuq il-bażi 
tal-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir hija maħsuba bis-sħiħ biex tissodisfa l-objettivi 
kollha tal-istrateġija UE 2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv;

3. Jitlob lill-Kunsill Ewropew jiżgura koerenza bejn il-prijoritajiet differenti fil-gwida 
politika tiegħu, sabiex il-gwida dwar il-konsolidazzjoni fiskali ma tfixkilx l-isforzi biex 
jiġu indirizzati l-qgħad u l-konsegwenzi soċjali tal-kriżi;

4. Huwa tassew imħasseb dwar il-fatt li l-miri nazzjonali attwali lanqas fit-teorija ma huma 
biżżejjed biex jiksbu l-miri ewlenin tal-UE 2020 għall-impjiegi, l-edukazzjoni u t-tnaqqis 
tal-faqar; iħeġġeġ lill-Kunsill Ewropew biex jiżgura li l-Istati Membri jżidu l-miri 
nazzjonali tagħhom u li dawn ikunu akkumpanjati minn pjanijiet direzzjonali konkreti u 
realistiċi għall-implimentazzjoni, u jiġu vvalutati permezz ta' indikaturi ċari u konsistenti 
li jkunu bbażati fuq Qafas ta' Valutazzjoni Konġunta approvat, sabiex l-UE titqiegħed fi 
triq ċara u vijabbli biex tikseb l-objettivi tal-UE2020 u l-progress ikun jista' jitkejjel 
b'mod trasparenti;

II. L-appoġġ tal-ħolqien ta' impjiegi sostenibbli permezz ta' investiment u riforma tat-
taxxa

5. Jitlob lill-Kunsill Ewropew jagħti l-flessibilità baġitarja u l-inkoraġġiment meħtieġa 
għall-investimenti fil-ħolqien ta' impjiegi sostenibbli; jitlob lill-Istati Membri li 
għandhom bilanċ pożittiv fil-kont kurrenti biex jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-iżbilanċi 
makroekonomiċi billi jżidu d-domanda interna sabiex jipprevjenu ċirku vizzjuż tar-
reċessjoni li huwa ta' ħsara għat-tkabbir tal-impjiegi fl-UE kollha;

6. Jitlob lill-Kunsill Ewropew japprova l-gwida politika maħsuba biex tneħħi l-piż tat-taxxa 
fuq il-ħaddiema u tagħmel l-impjegar tal-ħaddiema aktar attraenti sabiex ittejjeb is-
sitwazzjoni tal-gruppi vulnerabbli, iż-żgħażagħ qiegħda, il-ħaddiema b'ħiliet baxxi, il-
persuni b'introjtu baxx u dawk li jkunu qed jaqilgħu t-tieni paga; jitlob lill-Kunsill 
Ewropew japprova l-gwida dwar iż-żieda tad-dħul permezz ta' tassazzjoni ġusta, effikaċi 
u effiċjenti u koordinazzjoni aħjar tat-taxxa biex tiġi miġġielda l-evażjoni tat-taxxa;
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III. It-titjib tal-kwalità tal-impjiegi u l-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni akbar tal-
ħaddiema

7. Jiddispjaċih li l-gwida politika mmirata biex tagħmel ix-xogħol aktar attraenti ma 
tindirizzax il-kwalità tax-xogħlijiet u tagħti ftit wisq attenzjoni lit-twaqqif tal-
prekundizzjonijiet neċessarji għaż-żieda tal-parteċipazzjoni tal-ħaddiema, speċjalment dik 
tan-nisa; jitlob lill-Kunsill Ewropew jinkludi l-gwida dwar ix-xogħol deċenti u l-isforzi 
biex jappoġġaw ir-rikonċiljazzjoni tax-xogħol, il-familja u l-ħajja privata, permezz ta' 
provvediment tal-kura tat-tfal bi prezz li jista' jintlaħaq minn kulħadd, liv relatat mal-
familja u arranġamenti għal xogħol flessibbli;

8. Iwissi li miżuri ta' awsterità u t-tnaqqis ta' piż amministrattiv m'għandhomx 
jikkompromettu l-istandards soċjali, tas-saħħa u tas-sigurtà;

IV. L-indirizzar tal-qgħad fost iż-żgħażagħ

9. Jitlob lill-Kunsill Ewropew jagħmel l-indirizzar tal-qgħad fost iż-għażagħ prijorità, u lill-
Istati Membri jiżviluppaw strateġiji komprensivi għaż-żgħażagħ li mhumiex jaħdmu, 
jistudjaw jew jitħarġu; jitlob lill-Istati Membri jintroduċu Garanzija għaż-Żgħażagħ, li 
tiżgura d-dritt ta' kull persuna żagħżugħa fl-UE li tiġi offruta xogħol, apprendistat, taħriġ 
addizzjonali jew xogħol u taħriġ ikkumbinati wara perjodu massimu ta' 4 xhur qgħad;
jenfasizza l-importanza li jitnaqqas l-impjieg prekarju fost iż-żgħażagħ;

V. L-indirizzar tal-faqar u l-esklużjoni soċjali b'enfażi fuq gruppi b'ebda rabta jew 
b'rabtiet limitati mas-suq tax-xogħol

10. Jilqa' l-fatt li, għall-ewwel darba, l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir jinkludi gwida fil-
qasam tal-faqar u l-esklużjoni soċjali, u jitlob lill-Kunsill Ewropew japprova din il-gwida 
bħala prijorità, filwaqt li jiżgura li l-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali tmur lil 
hinn mill-miżuri mmirati għall-integrazzjoni tal-persuni fis-suq tax-xogħol billi titpoġġa 
enfażi fuq il-protezzjoni soċjali u l-inklużjoni attiva tal-gruppi vulnerabbli bl-ebda rabta 
jew b'rabtiet limitati mas-suq tax-xogħol;

11. Jenfasizza li l-Artikolu 9 TFUE għandu jiġi rifless fis-Semestri Ewropej kollha, inklużi 
fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż, li għandhom jiġu akkumpanjati minn 
valutazzjonijiet tal-impatt soċjali ex ante u ex post;

VI. It-tisħiħ tal-leġittimità demokratika, ir-responsabilità u s-sjieda

12. Ifakkar li l-importanza miżjuda tad-dimensjoni Ewropea tal-politiki ekonomiċi tal-Istati 
Membri għandha timxi id f'id mal-leġittimità demokratika miżjuda u r-responsabilità 
xierqa tal-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali; iqis li, fin-nuqqas ta' bażi legali 
għall-proċedura leġiżlattiva ordinarja applikabbli għall-Istħarriġ Annwali dwar it-
Tkabbir, il-Kunsill Ewropew għandu responsabilità speċjali biex jikkunsidra l-kummenti 
parlamentari meta japprova l-gwida politika sabiex jagħtiha leġittimità demokratika;

13. Jitlob lill-Istati Membri jiżguraw l-involviment tal-parlamenti nazzjonali u reġjonali, is-
sħab soċjali, l-awtoritajiet pubbliċi u s-soċjetà ċivili fl-implimentazzjoni tal-gwida 
politika sabiex jiżguraw is-sjieda;
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14. Jitlob lill-Kummissjoni tbiddel l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir f'Linji gwida dwar it-
Tkabbir Sostenibbli Annwali fl-2013, tippreżentah f'format li jippermetti lill-Parlament 
jipproponi emendi u jiżgura li proċess trasparenti ta' teħid ta' deċiżjonijiet 
interistituzzjonali jintemm fi gwida politika approvata komunement;

Sforzi addizzjonali li għandhom jitkomplew fil-qasam tal-impjiegi u soċjali

Żieda tal-livelli tal-impjiegi u titjib tal-kwalità tax-xogħol

15. Jitlob lill-Istati Membri jappoġġaw inizjattivi li jiffaċilitaw l-iżvilupp tas-setturi bl-akbar 
potenzjal ta’ impjiegi, b'mod partikolari fil-bidla għal ekonomija sostenibbli (xogħlijiet 
ekoloġiċi), saħħa u servizzi soċjali (impjieg fis-settur tas-saħħa) u l-ekonomija diġitali;

16. Jitlob lill-Istati Membri jżidu l-kopertura u l-effikaċja tas-servizzi tal-impjiegi pubbliċi u 
jadottaw politiki attivi fis-suq tax-xogħol li jkunu effikaċi u appoġġati b'mod reċiproku 
minn sistemi ta' benefiċċji adegwati sabiex tinżamm l-impjegabilità u biex il-persuni jiġu 
megħjuna jmorru lura għax-xogħol;

17. Iqis li l-mira ewlenija tal-UE2020 għar-rata tal-impjiegi tista' tinkiseb biss jekk il-
parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol tiżdied b'mod sinifikanti; jemmen li l-gwida 
għall-Istati Membri għandha timmira lejn it-twaqqif tal-kundizzjonijiet neċessarji għar-
rati ogħla ta' impjiegi fost in-nisa, bħal pereżempju kura tat-tfal bi prezz li jintlaħaq minn 
kulħadd, maternità adegwata, paternità u skemi tal-liv parentali u flessibilità fil-ħinijiet u 
l-postijiet tax-xogħol;

18. Jitlob lill-Istati Membri joħolqu kundizzjonijiet tax-xogol li jippermettu lill-ħaddiema 
akbar fl-età jagħżlu li jipparteċipaw u jibqgħu fis-suq tax-xogħol, billi jiġġieldu kontra d-
diskriminazzjoni tal-età, jissostitiwxxu inċentivi għall-ħaddiema akbar fl-età biex jitilqu 
mis-suq tax-xogħol b'inċentivi għal suq tax-xogħol inklussiv u jadattaw il-kundizzjonijiet 
tax-xogħol għall-ħtiġijiet tal-ħaddiema akbar fl-età, bħal pereżempju t-twaqqif ta' ħinijiet 
u postijiet ta' xogħol flessibbli, id-dritt għat-taħriġ u d-dritt għal mogħdija flessibbli għall-
irtirar;

19. Jitlob lill-Istati Membri jiżguraw li l-persuni b'kuntratti temporanji jew part-time jew li 
jaħdmu għal rashom ikollhom protezzjoni soċjali adegwata u aċċess għat-taħriġ u li l-
kundizzjonijiet qafas jkunu stabbiliti b'tali mod li jgħinuhom jagħmlu karriera; jitlob lill-
Istati Membri jimplimentaw ftehimiet oqfsa dwar xogħol part-time u impjieg b'terminu 
fiss;

Investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ

20. Jitlob lill-Istati Membri jinvestu fl-edukazzjoni, it-taħriġ, it-tagħlim tul il-ħajja u t-
tagħlim informali u mhux formali, u jwissi kontra l-ispejjeż soċjali u ekonomiċi fit-tul tat-
tnaqqis fil-baġits għall-edukazzjoni;

21. Jitlob lill-UE u lill-Istati Membri jegħlbu l-iżbilanċi u n-nuqqas tal-ħiliet billi jtejbu l-
antiċipazzjoni tal-ħtiġijiet tal-ħiliet biex jippreparaw lill-ħaddiema għall-bidla lejn 
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ekonomija sostenibbli;

22. Ifakkar li, fl-inizjattiva ewlenija tagħha "Żgħażagħ Attivi", il-Kummissjoni wegħdet li 
tipproponi Qafas ta' Kwalità għall-Apprendistati, u jitlobha tippreżenta, mingħajr 
dewmien, dan il-Qafas;

Ġlieda kontra l-faqar u promozzjoni tal-inklużjoni soċjali

23. Jitlob lill-Istati Membri jtejbu l-adegwatezza u l-effikaċja tas-sistemi tal-protezzjoni 
soċjali u jiżguraw li l-istabbilizzaturi soċjali awtomatiċi jkomplu jaġġixxu bħala protetturi 
kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali;

24. Jitlob lill-Istati Membri jimplimentaw strateġiji attivi ta' inklużjoni u servizzi ta' kwalità 
għolja adegwati bi prezz li jintlaħaq minn kulħadd u appoġġ għad-dħul minimu biex 
jipprevjenu l-marġinalizzazzjoni ta' gruppi b'introjtu baxx u vulnerabbli;

25. Jitlob lill-Istati Membri jelaboraw fil-Programmi ta' Riforma Nazzjonali tagħhom kif il-
fondi tal-UE se jintużaw biex jappoġġaw objettivi politiċi speċifiċi maħsuba biex jikbsu 
l-miri nazzjonali tal-UE2020;

Sforzi addizzjonali meħtieġa biex itejbu l-governanza, l-impenn u l-leġittimità 
demokratika

26. Jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali għad 
għandhom rwol limitat fis-Semestru Ewropew; iqis li l-gwida politika fl-Istħarriġ 
Annwali dwar it-Tkabbir imnedija mill-Kummissjoni, u li trid tiġi approvata mill-Kunsill 
Ewropew, hija nieqsa mill-involviment parlamentari u għalhekk mill-leġittimità 
demokratika;

27. Jinnota li ħames Stati Membri li bħalissa għandhom Memorandum ta' Qbil mal-UE, l-
FMI u l-BĊE ma rċevew l-ebda rakkomandazzjoni speċifika għal kull pajjiż f'Lulju 2011; 
jitlob lill-Kummissjoni tiżgura li l-implimentazzjoni tal-Memorandum ta' Qbil huwa 
kompatibbli bis-sħiħ mal-kisba tal-objettivi tal-UE2020 dwar iż-żieda tal-impjiegi u t-
tnaqqis tal-faqar;

28. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-Gvernijiet u lill-Parlamenti tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Kuntest ta' dan ir-rapport

Fit-23 ta' Novembru 2011, il-Kummissjoni ppreżentat l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 
2012 (AGS) (COM(2011 815) li jimmarka l-ftuħ tat-tieni Semestru Ewropew tal-governanza 
ekonomika. L-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir jistabbilixxi dak li l-Kummissjoni temmen li 
jeħtieġ li jkunu l-prijoritajiet tal-UE għat-tnax-il xahar li ġejjin rigward politiki u riformi 
baġitarji, ekonomiċi, tal-impjieg u soċjali. F'dan il-qafas, l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 
jitlob li l-isforzi nazzjonali u tal-UE jkunu kkonċentrati fuq ħames prijoritajiet fl-oqsma tal-
politika fiskali, l-istabbilizzazzjoni tas-settur finanzjarju, it-tkabbir u l-kompetittività, l-
impjiegi u l-konsegwenzi soċjali tal-kriżi, u l-amministrazzjoni pubblika.

L-analiżi u l-messaġġi ewlenin tal-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir huma bbażati fuq erba' 
annessi: (1) rapport ta' progress dwar l-Ewropa 2020, (2) rapport makroekonomiku, (3) 
rapport dwar l-impjiegi u (4) rapport dwar il-politiki tat-taxxa.

Il-Kumitat EMPL iddeċieda li jitlob awtorizzazzjoni sabiex ifassal rapport fuq inizjattiva 
tiegħu stess sabiex jindirizza l-aspetti tal-impjiegi u dawk soċjali fl-Istħarriġ Annwali dwar it-
Tkabbir. Ir-rapport se jippermetti lill-Parlament jesprimi l-fehmiet tiegħu dwar is-sitwazzjoni 
tal-impjiegi u dik soċjali fl-UE, il-progress li sar biex jintlaħqu l-miri tal-impjiegi u dawk 
soċjali tal-Ewropa 2020 u l-prijoritajiet relatati mressqa fil-pakkett tal-Kummissjoni. 

Barra minn hekk, dan ir-rapport huwa segwitu ta' wieħed mill-impenji meħuda mill-Parlament 
fir-rapport tiegħu dwar is-Semestru Ewropew għall-Koordinazzjoni tal-Politika Ekonomika li 
tfassal mill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (Rapporteur: is-Sinjura 
Pervenche Berès), bil-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jaġġixxi bħala kumitat 
assoċjat (Rapporteur għal opinjoni: is-Sur Olle Ludvigsson) u ġie adottat fl-
1 ta' Diċembru 2011. Kif previst fir-Rapport Berès, dan ir-rapport il-ġdid se jippermetti lill-
Parlament jikkontribwixxi b'mod attiv għall-implimentazzjoni tal-Istrateġija Ewropa 2020, fl-
aspetti tiegħu tal-impjiegi u daw soċjali, u għas-Semestru Ewropew fid-dawl tal-Kunsill 
Ewropew tar-Rebbiegħa.

Minħabba r-rwol relattivament żgħir tal-Parlament fil-proċess tas-Semestru Ewropew, bl-
unika dritt ibbażat fuq it-Trattat biex jagħti opinjoni dwar il-proposti annwali tal-Kummissjoni 
għal-Linji gwida dwar l-Impjiegi, u minħabba l-importanza li ripetutament ta lit-titjib tal-
leġittimità, ir-responsabilità demokratika u s-sjieda tal-proċess, dan ir-rapport għandu 
għalhekk jitqies fid-dawl li l-Parlament jieħu rwol attiv fil-proċess tas-Semestru Ewropew. Il-
Kunsill Ewropew u l-formazzjonijiet differenti tal-Kunsill għandhom jikkunsidraw ir-riżultat 
tar-rapport sabiex il-gwida politika jkollha leġittimità demokratika.

B'kunsiderazzjoni tal-kalendarju estremament strett, ir-Rapporteur tixtieq ukoll tenfasizza l-
ħtieġa li tingħata attenzjoni lill-messaġġi ewlenin li jridu jitwasslu, kif ukoll li dawn jiġu 
prijoratizzati, kif ukoll ix-xewqa tagħha li ssir ħidma fuq l-istruttura mfissra fir-rapport Berès 
rigward l-involviment tal-Parlament Ewropew fis-Semestru Ewropew. Sabiex tiġi evitata r-
repetizzjoni, dan ir-rapport se jiffoka fuq il-kontenut tal-gwida politika dwar l-aspetti soċjali u 
tal-impjieg tal-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir pjuttost milli fuq il-proċess tas-Semestru 



PE478.458v02-00 10/11 PR\887379MT.doc

MT

Ewropew.

Ir-rapporteur tixtieq tenfasizza li l-proċedura interistituzzjonali attwali u l-format attwali tal-
Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir ma jagħtux il-possibilità li l-Parlament jipproponi emendi 
għall-gwida politika mogħtija fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni u l-annessi tagħha. Dan 
huwa nuqqas kbir mil-lat demokratiku u ta' trasparenza. Għalhekk ir-rapporteur tissuġġerixxi 
li titlob lill-Kummissjoni tippreżenta l-gwida politika tas-sena d-dieħla b'tali mod li l-
Parlament ikun jista' jemenda t-test qabel ma jiġi approvat mill-Kunsill Ewropew.

Evalwazzjoni tal-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2012

Il-kriżi finanzjarja segwita minn krizi tad-dejn sovran, u kriżi soċjali fl-Unjoni Ewropea, 
għamluha ċara ħafna li l-UE teħtieġ governanza ekonomika Ewropea aktar b'saħħitha sabiex 
tipprevjeni d-defiċits baġitarji kbar u l-iżbilanċi makroekonomiċi milli jheddu l-euro u l-
ekonomija Ewropea. Il-koordinazzjoni tal-politika ekonomika fis-Semestru Ewropew tintegra 
l-monitoraġġ tal-progress biex jintlaħqu l-miri tal-UE2020 u l-koordinazzjoni permezz ta' 
proċessi riveduti ta' sorveljanza ekonomika tas-"six-pack" konklużi f'Settembru 2011. Din 
tikkostitwixxi għodda importanti biex tindirizza ċerti kawżi strutturali tal-kriżi attwali u biex 
tiżgura progress lejn żvilupp intelliġenti, sostenibbli u inklussiv fl-Ewropa.

Minħabba l-kriżi tad-dejn, il-konsolidazzjoni fiskali ġiet stabbilita bħala l-prijorità assoluta fl-
ewwel Semestru Ewropew. Dehret dominanti mill-bidu fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 
2011 u fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż fl-aħħar tas-semestru. Il-gwida 
politika fis-Semestru Ewropew ma kopritx bis-sħiħ is-sett komplut tal-miri ewlenin tal-
UE2020. L-attenzjoni dominanti fuq l-awsterità wasslet għal approċċ mhux koerenti fejn l-
istabilità baġitarja u makroekonomika ġew segwiti mingħajr kunsiderazzjoni xierqa tal-miri 
ewlenin soċjali, tal-impjiegi u tal-edukazzjoni tal-istrateġija UE2020. Barra minnhekk, in-
nuqqas ta' ambizzjoni fil-pjani nazzjonali lejn l-objettivi tal-UE2020 espressi fil-Programmi 
ta' Riforma Nazzjonali ma ġiex indirizzat u korrett sew mill-Kummissjoni Minħabba dan, l-
UE sabet ruħha f'sitwazzjoni fejn l-impenji nazzjonali lanqas fit-teorija ma jwasslu għal livell 
li huwa biżżejjed sabiex l-UE2020 ssir realtà.

Minkejja kritika wiesgħa dwar l-approċċ tal-Kummissjoni fl-ewwel Semestru Ewropew, l-
Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir ta' din is-sena jerġa' jidentifika prijoritajiet li mhumiex qed 
jikkontribwixxu b'mod bilanċjat għall-kisba tal-miri tal-UE2020 fil-qasam tal-impjiegi u l-
affarijiet soċjali. Ir-Rapporteur tqis li dan l-approċċ huwa theddida għall-irkupru sostenibbli 
mill-kriżi u għall-progress b'saħħtu lejn Unjoni Ewropea intelliġenti, sostenibbli u inklussiva.

L-ewwel nett, l-ewwel prijorità biex tiġi segwita konsolidazzjoni fiskali li tiffavorixxi t-
tkabbir tinsab f'kunflitt mal-mira ewlenija biex jiżdiedu l-livelli tal-impjiegi. Filwaqt li l-
konsolidazzjoni fiskali hija meħtieġa f'ħafna Stati Membri, il-gwida politika mmirata lejn 
tisħiħ ġenerali tal-miżuri ta' awsterità mhijiex kompatibbli ma' rkupru ta' ħafna impjiegi fl-
UE. Ir-Rapporteur qed tissuġġerixxi li titlob lill-Kunsill Ewropew jiżgura li jingħataw 
flessibilità baġitarja u inkoraġġiment għall-investimenti fil-ħolqien ta' impjiegi sostenibbli. L-
Istati Membri li għandhom bilanċ pożittiv fil-kont kurrenti jeħtieġ li jitħeġġu 
jikkontribbwixxu għat-tnaqqis tal-iżbilanċi makroekonomiċi billi jżidu d-domanda interna 
sabiex jevitaw ċirku vizzjuż tar-reċessjoni li huwa ta' ħsara għat-tkabbir tal-impjiegi u b'hekk 
jipprevjenu progress fil-mira ta' 75% impjieg għan-nisa u l-irġiel.
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It-tieni, miżuri addizzjonali dwar il-konsolidazzjoni fiskali huma theddida għall-persuni li 
jinsabu f'riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali. Filwaqt li r-Rapport Konġunt dwar l-Impjiegi 
jenfasizza bir-raġun il-ħtieġa li jiġi żgurat li l-gruppi l-aktar vulnerabbli u dawk l-aktar 
milquta' ħażin mill-kriżi jkunu protetti mill-effetti redistributtivi tal-kriżi ekonomika u l-
pjanijiet tal-konsolidazzjoni fiskali, dan il-messaġġ mhuwiex rifless fl-ewwel prijorità dwar il-
konsolidazzjoni fiskali fid-dokument ewlieni tal-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir. Għalhekk 
ir-rapporteur tissuġġerixxi li tiġi indikata l-importanza tal-Artikolu 9 tat-TFUE u titlob li s-
sistemi ta' protezzjoni soċjali jkunu adegwati u effikaċi sabiex jiżguraw li l-istabbilizzaturi 
awtomatiċi ekonomiċi jkunu jistgħu jaġixxu bħala protetturi kontra l-faqar u l-esklużjoni 
soċjali. Madankollu ir-Rapporteur tilqa' l-fatt li l-indirizzar tal-konsegwenzi soċjali tal-kriżi 
hija parti mill-ħames prijoritajiet tal-Istħarriġ Anwali dwar it-Tkabbir, peress li l-gwida 
politika dwar il-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali kienet nieqsa mill-komunikazzjoni 
tas-sena li għaddiet.

It-tielet, ir-Rapporteur tixtieq turi tħassib dwar il-fatt li l-gwida politika dwar l-indirizzar tal-
qgħad mhijiex magħquda mal-gwida dwar l-istabbiliment tal-kundizzjonijiet neċessarji għaż-
żieda tal-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol. L-indirizzar tan-nuqqas ta' xogħlijiet suffiċjenti 
ta' kwalità b'paga u b'kundizzjonijiet tax-xogħol diċenti għandu jkun parti mill-miżuri biex 
jiżdiedu l-inċentivi għax-xogħol. Ir-Rapporteur tixtieq tenfasizza li d-dimensjoni tas-sessi hija 
kruċjali għall-kisba tal-miri ewlenin tal-UE2020, peress li n-nisa huma l-akbar riżerva ta' 
ħaddiema mhux użati u jikkostitwixxu l-maġġoranza ta' dawk li jgħixu fil-faqar fl-UE. Mizuri 
biex jiżguraw li l-ħaddiema u l-kura jistgħu jiġu rikonċiljati għandhom għalhekk ikunu parti 
mill-prijoritajiet tal-linji gwida għas-Semestru Ewropew tal-2012.

Fl-aħħar nett, il-kriżi kellha konsegwenzi partikolarment dramatiċi għas-sitwazzjoni taż-
żgħażagħ li qed jippruvaw isibu impjieg stabbli. Iż-żgħażagħ jaffaċċaw rata ta' qgħad ta' iktar 
minn 20% u f'ċerti Stati Membri ta’ iktar minn 40%. Bejn l-2008 u l-2010, in-numru totali ta' 
żgħażagħ qiegħda fl-UE żdied b'miljun. Il-perċentwal ta' persuni bejn 15 u 24 sena li 
mhumiex jaħdmu, jistudjaw u lanqas jitħarġu (NEET) żdied b'2 punti perċentwali matul l-
istess perjodu. Filwaqt li l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir jagħmel l-impjieg għaż-
żgħażagħ prijorità, ir-Rapporteur hija mħassba dwar il-kwalità tax-xogħlijiet, traineeships u 
apprendistati li huma ssuġġeriti fil-gwida politika tal-Kummissjoni. Ir-Rapporteur tixtieq 
tagħmel il-ġlieda kontra x-xogħol prekarju fost iż-żgħażagħ parti ewlenija tal-gwida politika 
dwar l-impjiegi fost iż-żgħażagħ. Ir-Rapporteur tissuġġerixxi wkoll li titfakkar l-inizjattiva 
tal-Kummissjoni "Żgħażagħ Attivi" fejn wegħdet li tipproponi Qafas ta' Kwalità għat-
Traineeships.


